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RESUMO

A qualidade da água para os seus diversos usos dita as regras de condução da vida prática do ser humano, o que nos remete a real importância 
desse recurso natural, em algumas localidades, de tanta preciosidade, em outras de tanta abundância. Este trabalho vem abordar o primeiro item 
das vertentes da Vigilância em Saúde Ambiental (VISAMB), a água para consumo humano, onde será demonstrado quantitativamente as análises 
dos laudos emitidos pelo Laboratório Central do Estado do Pará (LACEN/PA), no ano de 2014. Inicialmente foram descritos os tipos de sistemas de 
abastecimento de água (SAA, SAC, SAI) utilizados no município de Belém, em seguida foram analisados os dados dos parâmetros de qualidade da 
água para cada sistema de abastecimento e por fim, as amostras coletadas foram divididas por setores abrangendo os seguintes bairros do 
município de Belém: setor A (Curió-Utinga, Maracangalha, Marambaia, Marco), setor B (Bengui, Mangueirão, Parque Verde, Tenoné) e setor C 
(Jurunas, Parque Guajará, Tapanã, Telégrafo). Os parâmetros analisados foram turbidez, cloro residual, Escherichia Coli e Coliformes Totais e 
submetidos à análise estatística pelo teste H de Kruskal – Wallis. Os resultados obtidos mostraram diferença significativa tanto entre os sistemas 
quanto entre os setores para os parâmetros de Coliformes Totais, Turbidez e Cloro Residual. A análise estatística, não apresentou diferença 
significativa para o parâmetro de Escherichia Coli. O trabalho aqui apresentado mostra a gravidade da situação dos recursos hídricos disponíveis à 
população da Cidade de Belém, e além das falhas técnicas por parte da concessionária, não pode-se afirmar que esta situação é uma 
responsabilidade exclusiva da fornecedora de água, existem outras formas de contaminação por parte do proprio usuário, além da falta de 
conscientização na racionalização do uso do recurso hídrico, tanto da parte da pessoa física que utiliza-se da água para uso doméstico, quanto por 
parte das grandes empresas que ainda precisam de maiores investimentos técnicos na aplicação das práticas de reuso, reaproveitamento e 
produção mais limpa, que possibilitam economia considerável na utilização do recurso hídrico.
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